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eoÉ smcnnrÁnros DE corr{rrÊs og cor,lcgt.xo

Àog' ,sscge Âxgos ms comrrüs Iscar§
Àos sÊcnsrÁnros nes cÉr,ut,Às DE "oár*ru
caruáradás,

Êccídlu o Comttá Reglonal de rrtsboa da crlação da Courlso,ão gç F191çõee
da,organização Regí'õna} de Llsboa. Esta tem-couro objectÍvo dlrÍglr7 o
guà â,ine,anó em cüraç o rI? el,xo do nosso trabalhol Às EleÍções Para
as Àutarqulaa Loeal"s.

De*eja assl.n,e Comlssão de Elelções, coryêçar por fazer-uma_saudação!{E
tLcular,a todo o Partld,o, deeejár e§írmar que tudo farã pelo bon êxtto
desta campanhar ê êxof,ta o parltCo a travar esta batalha com deternÉna
;ãã ; ãíiã*1ãã'i'"-';;;íüiãnãirãl 

*ãprr 
ããiàã- erimã H -trnh-a áo Partldo ã

por ousar lutar na obtenção de vÍtôrlas.

Cabà ã' Comissão de §leJ"ções df rlgii'politlcamente esàa caryranha.

e relação entre a Comlssão de Eietcões e o Partl,do é uma relação po1Í-
tíea cábend,o ãquela determLnar da fotÍtica e dos melos como se vaL de-
senvolver a campânha.

Às Parttdo cabe a responsabllidade de levar â prâttca aB orLentações ,
quê ü nos§ro Partldo 1ã aeefniu e renha a,defÍnlr para o desenvol,vlner-
{o desta canrganha e Éar,1,o alçançar dos êxttop que aoa prop§§tog'

1

À Caml*são no seu trabalho de, dlrecÇão, solicltafá ao f,artfgo -ao nÍvetr
ro"ài'-ã-ãs"ããurro Õ§, metos ào* jnrgue à*ããã*ãir*.pãia ã tot deaenvol-
vlmento da Ç"rt"nha; 

"À**-pái-*í*rnÉro, 
comunicados.-dg l,llnlgo, docnnieg

tos e actas daÉ reuÀiões l{únÍ.cipaii, exemplares dos ôrgãos locals ecog
celhiosr docu:nentação e prablÍca(:ões camarãrlas, etc.

âo PartÍ.do serão dados todos os meLos e çrl"entaçõee lndlspeusãvets Pa-'
ra o cumprLmento desta batalha. '

Far-ee-ão reunlõee regulares (mensals) r onde se fará o balanço da act!
vX'daâe e do desenvol"vlmênto da campanha.,, ., :

.Nâ Câ}TP'I}IHÀ D
LUTAR PEI,O ãLCÀtr{CâR DOS OB.}EC[IV0§ 

",

+.. â,fargâr a nossa parttclpaçãa ãs Fregueaíâs e ÇâmaraE onde en 19?6, o
não flzesroe. ,. : : .

:..,ri.' , .

- Obter rünr, êrilIt§nto ssbstancl"al de vstoe..no nosso Prograüê e no Êogao
Partldo,



§endo sêmo ê êo conheçJ-mento dos canaradas de extrema Ímportâncla a ncs
aa partl.ctpação nestas eletçôes,r cêrso. ge mantenhaÍn no esãenclal ae caã
racterist,ícas da actuai sltúação.polÍttcôr ê'Çaso o nosgo Partí,do não
vênrra a decLdir em eonürárío á pela tafluêncla que exerce junto das mas
aas locais, pelas condições que crla .no qombate -à polí"tÍca reaccl.onâ I
rla e ânt1-popular dos partLdoa d,a burguesLa, e afnda pelar condlções
que materLaliza para a eleíção drxna fracç§o colnunÍsta pára o Parlamen-to nas*ÉIelçôer Leglrt*tÍ.yaâ, deverÍ.a toáo o PartÍ.do aãst$Í"Iar ben da
fmPcrtancla gue se revesüe esta campanha e deverta Lutar pelo alcançar
doa ohjectivos Lmed,l.atos, que sâo: Ãlargar â nosaa partr.cLpação e oÉ -ter wt aumento substânclial.de ,gotação nás §Leiçôea para as-iÃ,utarqutaa
no ân§,êm cursoü

Ê manlfesto que não podenr$§ preparar vLtorl.osâsrenüe a no*sa cnmpânhase ilâG fiaermos um correcto e justo balanço do nosso trabalho a nÍvellocal pela apllcação do uandatã Popular, por resolv-*r os problernas dae
na§§â,§r, Fü§ §er a sua Direcção polÍttca e pelo desnaecaramento e lsolgmento doe partÍdoE burgueueÉ e lratdores. -

Do balanço feÍto na reunlão alargada dç CornttÉ Reglonalr ilo dta 7 ,'ide
ltarço passado, constatou-§ê que ã sltuacao e ns essenclal durn abandonodo Mandato poputar, da não apttcação da'rrosi"-poiiir*" úu"iàipJr, ar*afastaHento áae'massas--e dos:eeu§'problenras, aüma'áusâ"cià dã*oãonhee!
me'ilto§ dos probleritas- dt),'psvôr, e duiraiconfrangedora taita ae lersp;ai=vas, quantô ao camlnho a seguir e que meLos útllizar. ,

§ontuilo , -e -*,aL coltro nos'levanta o Câmarada ,r{aa, esse conhecl*cento restdg'Íia pgâtica §oUialr"üril sêjâ ü'a Luta por resoívài-os problem# do po:
,'or, e'não no sfmples facto :&etr'óuvirmos falar deles, ou-deles'''tomarmos

"Os tnarxístas pqnsam que. s§ a práttca socl"al" dos homens pode constJ.tu-ir o critêr:1o,ida verdade doe ãonheclmentos gue o homem lossui sobre o
mundo exterlor* Com efetto, iô chegandor tr€r'prátíca soeial (no proces-
qo da produção ilreterialr dâ, Luta dã claásesr-da experirnentação ãfent!ficai, -aos úesultados espera{os ê que cs homens reãebem a cónftrmaçãã
irle: Çssdade doe seus conhãclmento§.;, sa se pretende obter êxíto no tia-
ba-Lho., ísto ê, atÍngir o§, resultados previstos 1 ê necessãrto proceder
de maneira que as Ídeias correspondam- ãs lels do mundo exterlôr obJegtivo; seili êssa eorrespondêncla, fracassa-se na prátíca. Depots de se

. ter fracassado, hâ ciuà tlrar daí â respêÇtlva fição e modtiÍcar as l-
.âeiaç de'naneira a faeÊ-las conç*rdar ãora as Letá do mundo obJectLvo;
podendo;gêiídesse':Ítt$d{r,chsgar:a eonvejrter o fracasso num ürlrurfo. Ê, o
quê se quer dlzer eomr üâ derrota ã a mãe da vitôrÍa" e nCada revâs

,,:tQ,trna-nos mals experlmentaiÍosÊ,, A teoría materiallsta-dlaláctlca doe
nhecimento'põe-a prátlra .er*::prinlelro ,lugar, sustentando qluê g conhed

,.1,rn€|to huraano não pode estâ.tr'yr êrrt nên&rum §rau, .desli.gado dá prâtlcar. , ã,:'rejêitanüo todas a§)iteorla§.êrradaL ,que-negâm a lmportânclã da prã,t*-
§a e desllgam o conheefunehto da- prática. Làntne dlzÍa: BA prãtlca,ê superlor ao conhectmentc tteôricoll poís ela tem não edmente a d"ignlda:
de .do gera'lr $as tarnh.êm a. do reai lmediato.;r,3. s, materiaS.l,smo dlãtêctt
ço da ftlosofÍa marxista tem duas partlcularldades fisLs evídentes.ttmã
ê o seu carãcter de classe; afirma- abertarnente crue o nmterlallsno dla
IéctÍco sÊrve o proletartãtdoi a outra ê o seu cárãÇter, práticor súl§
nha o facto de a-teorla depender da prática, de a teorlã basear-se na
práüica e, por sua vez, selvlr a prât.Íca. À verdade dun conheclmentooti duma teoria ê determlnada nãô por uma apreclação strbject,iva, tnaE
sim gelos resultados Aa prátlca social objectlva. Ó critêrio da verd4.
dg nãg pode ser outro seírão a prãtlca socíaf, s ponto de vÍsta da pr§
tlca'ê o 5rcnto de vlsta primordlal, fundamental, da teoria materiaLlà-
ta-dÍaléctÍca do eonheciinentoZ.,'

(voL. Í, obrae Escol"hldae de t{ao Tsã Tung
"§obre'a PrálÍ.ca" páç. Sü? e 503)



Çolscar e prüp*.gan*3a, o# bôletàrrs e outros mel,og ínforrnatlvos ao alean
ce de iodo*ã-ir*üo, erà tçE+ * çonceiho, poi {oão o lador naE bÍbltote ã
Çã§r'nos çLubás, nâs ccLe*tivl"áades, §os cafêsp n&s çcmlssões de mora-
doree, etc.
A I{CISSA CEMPANITE E Ü ffiCF/TME}§fO I]E E§TUPO
},F-. ura-1---rrr,,*ffi---1tre

oPara refXectir pLenaarente urn fensmenê na sua totalíêade, para reflec*
tlr a çua eesênã1a e as Êuâs lels Lnternas, ã preclso crlar lffi sí.Ete-
m* de cçnceitas * te*r].ae r depoÍ.s de se tere$ Éubsrebido o§, mülttplos
dadosda percepçãü sensflvel a uma elahcração mental que consl.ste em rê
j *$"tar a' cascã pe.re suardár-"Gía", ãã-ã:"inii"ái à à"u ê rat*o pa conse!
vârÕverdadeÍrsr,êiÍi Fâfis&r dum espeett> dos fenãeren*s a ouàrçrdo externo
ao l"nternoi ê preeÍsü saltar clo cçnheclm*ntei sensÍvel ao conhecl.mento
racíonaL. §jssa elaboração não torna Ês nsssCIs ccnhecÍmentos $enos ri-
c*srmenê§ B*§u.ros.FeJ-ç"eantrârlortudo o querapõr ter surglclo no pfo -
ce&§o do ç+nhee*r*ento na base eIa prãtíca, fot subsretldo ã umâ elaborg
çã.o cientÍfica, reflecte çeiroo Cizla &enine o raundç chJectlvo duma ma-
rieira r*ais pràâuãnãr-*ái*-Justa, nrai.s cã"úre*. É 3us[,arsente Leso gue
n§o compreen*en os "prât,lcàs" vulgatres. §les lnclLnam*se.dLante da ex
perÍênc}Ê e despre**ã, a ieorr.ar êiir c*rr**qoân*rá *á qoc não-podery aba!
qar c prêceÉsa rrbJecti.rro no seu conju4t*, aofrer$ de falta êe clareza
de orle:l,tacão,r..de persg:ectÍva larga, e embrÍagam-ee Çom os seus Buceg
§üB oÇaÊio:iar[ * *à *"ãà-vístas curtas. §ê esães ínrttüíduqre dtrlgle ]
B#m a revoluç&o. **ndusl.-La-lacn a um. heço sem saÍ*a. "

(Sobre a'§rã'tl"ca - Vo1"' 3, Obraa §seol-hi.*ê§ - ldao T sâ tunq
pá9, 5td e 5LS)

.,.

fambâ"ê no campü do Est"udo, a nÕsse campanha val ter que merecer urrna gl
tuação dÍfereite do q"à á h*Jri.t**} no àcsso trabalho] gutrr*ar não'46{
gBxG dE:curnento* quà á c"Àrã*á" a*-eies-çã** e o Parttd+ farâo d1s*t ã
buír ao Fart,íd*r -ccmo alnda dcutras cbias qrre 6e reveLera recessârl.as;g
rê uÍil& perfeS^ta sÉsipresrrsã.a d"o nÕsso t.rahalho, êe Êü&ro devemos encará*
-l-âr a forma cÇHls devemos mobilLzar-n$B e rnohrÍtrÍuar ê§ &aÉãaso bem as-
Iim, da Lrnportã.ncl-a que se revestem estas eleições autã.rqulcaÉ I -no fu-
tgro io trabalho r1o Partído, nas aeàuals condíçõ*s cla ditadura democrã
tlca*burg:uesâ. ' ê'

Para este conjunto de d*cumentos, eh*:rrartos a ate*Çãç de todo o FartLdo.
É absoLutasrenã,e ettdentds que sem teoria revoli:cíoriá::1.a, não erslste pr!
ti.ca revoluelonária, o quá mostra hem t1*, irnp*rtâncte do estudor adaptã
da a cada circu.*st.ãne{a concret.*p , ê esr 5:ertJ,*u1*5 E}era sscê nossâ bat!
tha das e}etções autãrquica§|
Um dae documentos que ae fará chbgar dentro de pouco tenço ao Parttdo,
e que pelo seu enorrne a}ü*nce, na Sesenv:ohriment* deste trabalho, reco
mendarrrãs un *studc e debate prof,u*do, terr', a aeguinte desl-çnação:' 'So ãre 1s _§leições pâra as ÀutarSutas LocaJ.sft e foi edlt,ada pãIo'ComitêCsr
tral Co ncsso Fartldo em Lg76.
p},pÀ 0 §oFt úEs§Ifir*LvIMElt?o B&,

ü cÇ$;í{§ü};R BHH
CAMPAISIM § pnÊÀ., o Êx'rrô
ll TÍiüt§CÂ gA

lfRÂBâ*
§ú

Para tornarraoç esta campanha nffifla car'rpanha êe raassas e de grande envq§
gaduran 6 necessã.rio d.ohl-nar bem a tã.ã*tca e a eçtratêEta ão lnimtEõ
dentro e fcra das câfiafâs e juntas. Saher qr:ef-s são as suâs tnlcíat,1. -
va§)- E§ âtit,udee que tonra faee aor prmhlçmar do p*v*, onde aplLca âs
verbasr êt,c, êtc, 

"

Sara deçmaecararmos lntonsament,e o nã» c*tuprím*nto üa praÉra$a aprÊEen
tado em 1§,,T$. peles raii{*"s*ãã-cá*ãna s áã Íuátar levãntà a neceasÍô§
de, de domünàrrno* hem a refãção ent"re o dLto prsgral*a e a prâtlca êssr
ses partid.os._Tetr essa Documentação, ccnsurltã-la dle a dta tomar posll
ção face ao nãei cw*prlmento *as Sr*rn*x*a* feâtas.



t§aturaLrirente que serã XrsposeÍvel" obt.er*§e fffiâ êampanha vLtorlosar al -
cançar os'objáctívos definldos se não sa lutar, rãpída, firme e dectd{
da*ãnte c*rrtla esta lLnha preclominente de capltutação, e de abanúono&
trabalho de massasl ftas güs se flzermos um justo balanço do_nosgo tra-
b*Iho, detectarmos es erros e inverterlrroa a s!.tuação; aprendendocouos
erros l então tal como noe ensÍnâ o camarada tltao üCada revés torna-nog
mals experirnentaCoe"l e poáerenos obüer vÍtôrlas para o ?artldo e para
â§ nagsats.

- CuJ.dar de toáos Õs FÕrmeílores
* üar grande i.mportânc{a ao pape} do aLladç e ãs personalldades locals

Inovar o nosso estl"lo e mêtodos Ce trabalho

Parê prepararmos correÊtamente a nossa campanha, temos não 50
parar polÍàlca e organlzatlvamente bem, como aÍnda actuar nos
versos-problexras fuÃdasrental.s ã vida do povo em cada ârea.

que apre
malg dl-

l{â apre*enLação da lista para a CamLssão de Hrradoresr pâra o clubelgg
râ â-coleçtÍvtdade, para ã cooperatlva, etc, etc, eu alnda na fornação
êá comissão para ràsãI"ver o prãblema dà apeàdeiro, de llxeiral das e§-
cçlas, da ãçira, das estradasl êüÇ,, devenãs culdar não e6 dos pormêno-
rês grlê peráita:n que Õ uu"o*i,o que eecolhemcls parâ reeol"ver priorltá -
rlamenter tenha l"arç'a perc*ntagem de êxLt*, pela posslbllidade de reso
ruçáÁ á"'rã" poder ãonãtt"r sobre eLe o tnteless€ e ô m*blllzação pop§
lar.
Conüuâo CI nêsso trabalho popularr deve alãm da ímportâncla da nossa-543
tíclpação e da divulgação'do $osso programa polÍtico, face aos proble;
BÊs,uãga"povo, alnda dár-uma parttculâr_ímportância ã compoerg{: -áesseeSrgãos,, no qu* diz respelto aô pâpe} do áttado e ãs,pereonalldadee 1o-
caià. ,Hstas s* f{aermoã um Êürrecto trabalho áe ÍJnldede e de Frentê;sê
thes ifcutirmos eonfiança, pefá aplicação eriteriosa da ttnha polÍtica
do Partl.do, pela demonsfráç-ã" de l-nteré*s* e capacidade de resolvetr os
probLemás áo- pevo e na flrÀeza da X"uta que travân'los vêm naturalmente a
àceltar o canirltê que thes faremos na aítura áa apreaentação das Lls -
tas l4unlcípaJ.s, parê que se integrem nelas.
Ê p*,lr$S cg.#ilção.r:êra.o êul.tp dq Ê-ns§-

eúextto§ E...#,- 'Ê-,-.- ffi-ãffir}o novor ê
a lmport,âncta que assurneacagmcíd*adeíiaaginativa-na condução e regolu -
çãc ãos probtrenas do povo, e na prÕpâganda feita â volta desses as§un-
tos.
* Deveutos dar grande atenção no ncsso trabalh+ âe realizações de msg-

§as: colôquÍõs, r:eunlõeá pübltcas, seesões de eEclarectmentol etc.
- DevemoÊ nos aseu$tcs qse esfCIlhemas em cada área, e podem ser G mal"g

sl"mples mês gue sejarn de granrle necessldade das massas popuLare§rfo§
&ar comlsoõeã, que actuarãa a nÍvel Lççal ou cÕncel\lo, utllísando trg
paganda prôpríaj quer conci.tanâo a atenção ds opÍnJ.ão púAlica, atra-
vês dos jornals, râdlo, etc. par& esses probÍ"eroas"

- Severaos nÕ campr da propagansa, actuar sob wna grande unÍdade, q§er
na polÍtica guãr na k*rãra. CrÍar as §alet,l-ne l*lunàcLpale, onde-habL -
tuemos as ma§eas a ànf+rmação regul"ar d* estad* dos seus problemas ,
da forina que devern ser resólvido*l e doe esforços qu* desenvolveno* qg
la sua reeol.uç§.o,

- No ÕarrFÇ 8a propaganda habÍtuar as massas popularee a dl"sLlngulr c1g
rarnente pela ldanttfl*ação a nâssâ_propaganda, c+TP alnda l-evã-Ia a-ségulr eàm interêssê esàa Ínformação regular que th*s forneceruoe, Pg
le qualtdad,e poJ"Íttca, e f,ormal que the conferÍm§s"



somar postção face ãs suas propost,as contra o povo, os seus projectosl
as-suas Í.nlcJ.atlvas, lrnplica â necêasLdade de participaaoos nas reu-Drõlr 

-dr ciEsr r ó guàtr, trm lprtfio rirrr qir trr r rÇ!.L
#ãr_1or Íanrr tgcrr rrrtr rllulr qL n i:dtr o re clqf
lho tr derrarearmto dr dargoEtll ü doloportnnir dorcr p.aÊlCil,-
Gctrrll.rr toalo. or ôrgioc e rlol tntcrrtfnor curfrfc, locúr _t33!. br arrLr c dc toü r propigraàr üo fnlrrlfr t[E pirt!Ílft -
nosaâl organlaâçõG. o conlrectmrtõ ãc toila a acttfráaãe dãrra frlâ G
de 1naclbllldaüe âe actuamg eE detetrinadoc cãnfros, que e6 âtrrrv&
dsgeee reLoa podcmoa conheeer. Íodos eases nelos áeven têr centraltaa-
do! . arqulvados a nÍvel concelhlo e local onde lsso re revele porçÍ -ncl e oportunor' :qucr local qu,er
ortglnal g:a_a ![or un

tarnbãm deviam ês nossâs organlzaçôes conçelhías dar uraa atenção partÍ,-
cytra1 aos Jornais diãrtas ã reguÍaf,êep no sentldo de poderem'tornár co-
nheu*snêttto d* áeterminadas sessç:es e realizeçôes quêr das Cârnaras e Junt**r g'üef alesmt) do inimigt: É pãre gue pnelessÀmoç desde logo actuar, ã
n&c acônt*uess* que não parti*lpfrrnÕs nu::tâ sesEão da Câmara ou rla .funta,
ü§ *Irt.rã, §ô peló facto ã-e que àã* ttr;âmos conheci*rento êa sua realiaq
Çâ0, ê tem$,o.

+ ,çêi,r§ÂNffÂ pÂs- slFr,çÕ§s +{irÁÊaüÍq#; s-ê§ li§NÂryg|§
Ê absoluta*rente natura} quü uftre tal campanhe levante o problema das fl
nsnçãs necessãrÍas êi) curiprimento das süas tarefas" se Ê certo que aÉ
organizaçÓes der §artldo terão âs suas própriae deapesas no decurso da
presente campanhar Çüs atrav6s dr: Fart,tdo e êas massas, mas princtpal-
m*nte atravês desta* tereftcs que obter, tarabêm ã *ertc, qrru ãs desle.--
sas da Ccrnissão. são despesas de toclo o Parttdo Ê que seíâ tado o Par*tide a ter que resülver.
treseja a CcrurÍ.ssão de Í:leÍçõea fazer urn agretr,o e ir:n alerüa pârã este as-
s*ntor Porque neste campo se travam seF,rpre agudes batalhas, entre a 11
nha geral ievolr,rcLonáriã, a d.o nosss partfdo] que côírlpreende este ae I
pecto, §üm? umã questão de e$ÕrÍâe alcançe, e outra que ou nao compreênêe, Õ§ c, não gueiendo, *abota estas nredidas, não }u€a nem sê esÊorçã
por isuar fio alcance dos rneÍ-oç lndispensãveis a qualquer cõu$penha, bôt
cotando e ixrpedind.o o no6§Ê Fartidei í<rmunieta de 

-Iutãr pelâ iatlsiaçãã
clâs. necessidad*t do povo, rau llnpedl"ndo o Fartl.do de reforçar a sua Ln-fluêaeia Junro das rnãss"á popüfil;;;
+ -Hü{§À .cs,!F§'iHÀ sé-J,qr4,§t{gBE A§_.pUês. E3§p+S"* Trà?ar carre*ta e fLrmemente a luta enàre as duas lànhas ê conátção

§,âra â êxito do nosso trabslho e para obter vítôrias para as massa§
ê pêra o partido.

A l"uta entre as 6uas línhaE 6 o rnotar de desenvoJ.vímento rlo nssso Far-
t,ido Comunísta,
l{{} nosso trabal.ho de xua*sas, e erÍt partícular rrâ aplícação da nossa po-LÍttca munt,cÍpat, a rinha áá *"prtãt;Êã;;-ã; Gúia"ãrá e da lrqurdà -
ç?? ttm imposto algumas d.errotas de eÉeI-tos bastaste güalnets ao nossoPartldo Cornunist"a, que levarn ao estaso Sctual dCI nosso tlan,a§ro lçca}. .-. ê
municípal.
?a} como o VIII Plenum do Ccm]"Lê Central o apontou, devenros reafÍrmar ajusteaa da lÍnha fundament"al do Ross* Fa::tÍdã Com'*rnÍsta, t.râvâ.r ê luta
duma forrna florcscgâ e iirme e dar urEr e*mk:ate per*ÍsLente â tf*ra da ca
pitulação e dtl eband*no cl*s massas e clas sua§ lutas, t+msr o exemplã
das organl-aações que ohtôr,n vltõrías Fara o Partido Ê para aÊ Êiassas r§
seu trabaJ,hCI e nâ aplÍ"cação da polÍtica ntuniclpal do PartÍ,do.
§azer da-campanha, umâ Çampanha de rnassag e de grande envergadurare oh
ter grande vltõrias Ro nos§$ trabalho rnunÍ_cÍ-pal.
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